
 1

َها ُمْعِرِضيَن ((  بُوْا بِاْلَحق َلما َجاءُهْم َفَسْوَف يَْأتِيِهْم َأنَباء َما َكانُوْا ِبِه 4َوَما تَْأتِيِهم مْن آيٍَة مْن آيَاِت رَبِهْم ِإال َكانُوْا َعنـْ فـََقْد َكذ (
  ) . )5َيْستَـْهِزُؤوَن (
  ] . 5 – 4[ األنعام : 

 --------- -  
َها ُمْعِرِضينَ  تِيِهْم ِمْن آيٍَة ِمْن آيَاِت رَبِهمْ َوَما تَأْ (   يقول تعاىل خمربًا عن املشركني املكذبني املعاندين إما مهما أتتهم )  ِإال َكانُوا َعنـْ
ون عنها لكرام ، فإم يعرض) أي : داللة ومعجزة وحجة ، من الدالالت على وحدانية الرب تعاىل عز وجل ، وصدق رسله ا ِمْن آيَةٍ (

  ( واإلعراض : ترك النظر يف اآليات اليت جيب أن يستدلوا ا على توحيد اهللا ) . ظرون فيها وال يبالون ا .فال ينــــ
و"ِمْن" الستغراق اجلنس ؛ تقول : ما يف ،  أي عالمة كانشقاق القمر وحنوها) َما تَْأتِيِهم مْن آيٍَة ( وَ قوله تعاىل  : يقال القرطب ♦

ْم  ، ( ن أحدالدار م ِْن آيَاِت َرِمْن" الثانية للتبعيض )م" .  
  .واإلعراض ترك النظر يف اآليات اليت جيب أن يستدلوا ا على توحيد اهللا جل وعز من خلق السموات واألرض وما بينهما 

  .كّل داللة تدّل على انفراد اهللا تعاىل باإلهلية) من آية ( واملراد بقوله  قال ابن عاشور : ♦
  فيما أخرب به من الوحدانية. εمن ذلك آيات القرآن اليت إلعجازها مل كانت دالئل على صدق الرسول 

  مثل انشقاق القمر. υوكذلك معجزات الرسول 
مْ قوله تعاىل ( ♦ ِآيات اهللا تنقسم إىل قسمني : ِمْن آيَاِت َر ( 

  آيات شرعية : كالوحي املنزل .
  لشمس والقمر وغريها .كالسماء واألرض واآيات كونية :  

  ، واالستكبار عن أحكامها .ر، وقالوا أساطري األولنيوا عنها سحكذبوها وكذبوا خربها، وقال  فهؤالء إذا جاءم اآليات الشرعية
تشار األوبئة وإذا جاءم اآليات الكونية ال يهتمون ا وال حترك هلم ساكنًا ، وعدم املباالة ، فال يبالون إذا مسعوا بالزالزل ، أو بان

  القاتلة ، ويقولون هذا أمر طبيعي .
مْ قوله تعاىل (  ♦ ِاملراد بالربوبية هنا الربوبية العامة، خالقهم ومالكهم ومدبرهم، ألن الربوبية تنقسم إىل قسمني: ِمْن آيَاِت َر (  

مْ ربوبية عامة : وهي للمؤمن والكافر كقوله يف هذه اآلية (  ِِمْن آيَاِت َر . (  
  ربوبية خاصة : وهي للمؤمنني وتقتضي احلفظ والعناية والرتبية كقوله تعاىل ( رب موسى وهارون ) .

  ) فاألوىل عامة والثانية خاصة . َرب ُموَسى َوَهاُرونَ .  قَالُوا آَمنا ِبَرب اْلَعاَلِمنيَ وقد اجتمع النوعان يف قول سحرة فرعون (
بُوا بِاْلَحق لَ (   ا َجاَءُهْم فـََقْد َكذأي : كذبوا بالقرآن حني جاءهم من عند اهللا .) م  

أو انشقاق القمر أو الوعد أو  εالقرآن أو اإلسالم أو حممد  )احلق  ( )فقد كذبوا باحلق ملا جاءهم  قوله تعاىل (قال أبو حيان : ♦
فأقام الظاهر مقام املضمر  )ق احل (ية اليت تأتيهم وهي باآل )فقد كذبوا  (اآلية اليت تأتيهم وكأنه قيل  الوعيد ، أقوال والذي يظهر أنه

أن الفاء للتعقيب وأن إعراضهم عن  )فقد كذبوا  (ن آيات اهللا تعاىل ، وظاهر قوله ، ملا يف ذلك من وصفه باحلق وحقيقته كونه م
   اآلية أعقبة التكذيب.

ْهزِئُو  ( َباُء َما َكانُوا ِبِه َيْستـَ يد : عقوبة وعذاب سخريتهم، وهذا دأي: سوف يأتيهم عاقبة استهزائهم، أي ) نَ َفَسْوَف يَأْتِيِهْم أَنـْ
  ، وليذوقن وباله .يأتيهم خرب ما هم فيه من التكذيب، وليجدن غبه، بأنه ال بد أن ووعيد شديد على تكذيبهم باحلق
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والنبأ أخص من اخلرب، فكل نبأ خرب وليس كل خرب نبأ، ألن ) األنباء مجع النبأ وهو اخلرب،  ... َفَسْوَف يَْأتِيِهْم أَنـَْباءُ قوله تعاىل ( ♦
  النبأ ال يطلق إال على اخلرب اخلاص، وهو اخلرب الذي له خطب وشأن، وهالكهم وديد ووعيدهم نبأ عظيم له شأن وخطب جسيم .

  الفوائد :
  شدة عتو وعناد هؤالء الكفار حيث مل يؤمنوا باآليات الواضحة البينة . - 1
فَـَلما زَاُغوا عراض وخطره ، وأن اإلنسان إذا أعرض فإنه اهللا يعاقبه ويزيده طغيانه استدراجًا وشدة لعقوبته كما قال تعاىل (ذم اإل - 2

َا يُرِيُد اللُه َأْن ُيِصيبَـُهْم بِبـَْعِض ُذنُوِِمْ ) وقال تعاىل ( أَزَاَغ اللُه قـُُلوبـَُهمْ  ْوا َفاْعَلْم أَمنَفِإْن تَـَول . (  
  ديد املكذبني باحلق ، وأنه سوف يأتيهم عاقبة سخريتهم . - 3
ا السَماء َعَلْيِهم مْدرَارًا َوَجَعْلَنا األَنـَْهاَر أََلْم يـََرْوْا َكْم َأْهَلْكَنا ِمن قـَْبِلِهم من قـَْرٍن مكناُهْم ِفي األَْرِض َما َلْم نَُمكن لُكْم َوَأْرَسْلنَ (  

ْرنًا آَخرِيَن ( َتْجِري ِمن   ) . )6َتْحِتِهْم فََأْهَلْكَناُهم ِبُذنُوِبِهْم َوَأْنَشْأنَا ِمن بـَْعِدِهْم قـَ
  ] . 6[ األنعام : 

 -----------  
  .بقلوم بأعينهم و )  أََلْم يـََرْوا (
  .)   ال تَـْعِقُلونَ َوبِاللْيِل أَفَ .  َوِإنُكْم َلَتُمروَن َعَلْيِهْم ُمْصِبِحنيَ بأعينهم ، كقوله تعاىل ( 

  رؤية علمية . فتكونم مسعوا به ـوإن مل يروا بأبصارهم ولكنه
  ها .اوأتلفن هاأي : كثرياً من القرون واألمم دمرناها وأهلكنا) َكْم َأْهَلْكَنا ِمْن قـَْبِلِهْم ِمْن قـَْرٍن   (

والعصر مائة سنة على أحد األقوال، وقيل: مثانني،  أهل الزمان الواحد املتعاصرين، مسوا بذلك القرتان بعضهم ببعض،القرن : هم  ♦
  وقيل غري ذلك .

  ورجح القرطيب أن املراد ( بالقرن ) هم األمة من الناس ، مقرتنني يف زمن واحد .
  واختار هذا القول : الطربي ، والزجاج ، والبغوي ، وابن عطية ، وابن اجلوزي ، وابن كثري ، والسيوطي .

  شتقاقها من االقرتان ، أي هم القوم الذين كانوا مقرتنني يف ذلك الوقت .فإن هذه الكلمة يدل ا
  ( خري الناس قرين ... ) . ρولقوله 

) أي وكثرة استعمال القرآن هلذا املعىن ، ففي سورة الفرقان بعد أن ذكر اهللا قوم نوح وفرعون وعاداً ومثود قال ( وقروناً بني ذلك كثرياً 
   .: أمماً وأقواماً وأجياالً 

  وقيل : املراد بالقرن املدة من الزمن ، واختلفوا يف حتديدها على أقوال :
  قال ابن جزي : والقرن : مائة سنة ، وقيل : سبعون ، وقيل : أربعون .

  واألول عليه األكثر :
  لعبد اهللا بن بسر ( عش قرناً ) فعاش مائة سنة . ρلقوله 

  رأس مائة سنة ال يبقى ممن هو على وجه األرض أحد ) .( أرأيتكم ليلتكم هذه ، فإنه على  ρولقوله 
  ( إن اهللا يبعث هلذه األمة على رأس مائة سنة من جيدد هلا أمر دينها ) . ρولقوله 

  وما ذكره اهللا تعاىل هنا من أنه أهلك كثرياً من القرى أخرب به يف آيات كثرية : ♦
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  ... ) .ْعِد نُوٍح وََكْم َأْهَلْكَنا ِمَن اْلُقُروِن ِمْن بَـ قال تعاىل (
ُهْم ِمْن َأَحٍد أَْو َتْسَمُع َهلُْم رِْكزاً وقال تعاىل (  َلُهْم ِمْن قَـْرٍن َهْل حتُِس ِمنـْ   ) . وََكْم أَْهَلْكَنا قـَبـْ

  ) . وََكْم َأْهَلْكَنا ِمَن اْلُقُروِن ِمن بـَْعِد نُوحٍ قال تعاىل (و 
  ) . عاىل ( وكم من قرية أهلكناها ...قال تو 

بُوَها َعَذاباً َشِديداً تعاىل ( وقال َحنُْن ُمْهِلُكوَها قَـْبَل يـَْوِم اْلِقَياَمِة َأْو ُمَعذ َوِإْن ِمْن قَـْريٍَة ِإال . (  
  وهذه القرون اليت أهلكها قبلهم : 

  م .يعين أعطيناهم ما مل نعطك)  َمكناُهْم ِفي اْألَْرِض َما َلْم نَُمكْن َلُكمْ ( 
  . : أمهلناهم يف العمر واألجسام واألوالد مثل قوم نوح وعاد ومثودقال ابن عباس 

  أشد منهم قوة ، وأكثر مجعاً ، وأكثر أمواًال وأوالداً واستغالًال لألرض وعمارة هلا . كانوا  
ُهْم َبْطشاً فـَنَـقُبوا ِيف اكما قال تعاىل ( َلُهْم ِمْن قَـْرٍن ُهْم َأَشد ِمنـْ   ) . ْلِبالِد َهْل ِمْن حمَِيصٍ وََكْم َأْهَلْكَنا قـَبـْ

َلُهْم ِمْن قَـْرٍن ُهْم َأْحَسُن أَثَاثاً َورِْئياً وقال تعاىل (   ) . وََكْم أَْهَلْكَنا قَـبـْ
وًة َوأَثَاُروا اْألَْرَض َوَعَمُروَها َأْكثـََر ِمما أَوَملَْ َيِسريُوا ِيف اْألَْرِض فـَيَـْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الِذيَن ِمْن قَـْبِلِهْم َكانُوا َأَشد ِمنـُْهْم قُـ وقال تعاىل ( 

  ) . َعَمُروَها َوَجاَءتْـُهْم ُرُسُلُهْم بِاْلبَـيـَناِت َفَما َكاَن اللهُ 
  قال تعاىل ( وتلك القرى أهلكناهم ملا ظلموا ) .و 

  ، وعرب عنه بالسماء ألنه ينزل من السماء .غزيراً متتابعاً يدر عليهم دراً  أي : وأنزلنا عليهم املطر) َوَأْرَسْلَنا السَماَء َعَلْيِهْم ِمْدرَارًا ( 
  . يريد املطر الكثري ؛ عرب عنه بالسماء ألنه من السماء ينزِل )َوأَْرَسْلَنا السمآء َعَلْيِهم مْدرَاراً ( قال القرطبي  ♦
) املراد قوله تعاىل (أنزل من السماء ماء، كعىن األول : العلوى معنيني : املوذلك أن السماء يُطلق عل[ ،  املراد بالسماء هنا العلو ♦

ف كما يف قوله ــبالسماء هنا العلو ، ألن املطر ليس ينزل من السماء السقف ، بل ينزل من العلو ، املعىن الثاين : املراد بالسماء السق
  ] . ) اءً ــــــــَماَء بِنَ ــــالس تعاىل ( و 

الغة يف اتصال املطر ودوامه ، يعين أا تدّر وقت احلاجة إليها ، ال أا تدوم ليًال وارًا فتفسد ، ذكره ابن واملراد باملدرار : املب ♦
  األنباري .

  أي : من حتت أشجارهم ومنازهلم حىت عاشوا يف اخلصب والريف بني األار والثمار .) َوَجَعْلَنا اْألَنـَْهاَر َتْجِري ِمْن َتْحِتِهْم ( 
وهذه  (من حتت أشجارهم ومنازهلم ؛ ومنه قول فرعون :أي ) َوَجَعْلَنا األار َجتْرِي ِمن َحتِْتِهْم : قوله تعاىل (  طبيقال القر  ♦

  واملعىن : وسعنا عليهم النعم فكفروها. )األار َجتْرِي ِمن حتيت 
  واعلم أن اهللا تعاىل وصف القرون املاضية بثالثة أنواع من الصفات : قال الرازي : ♦

واملعىن مل نعط أهل مكة مثل ما أعطينا عاداً ومثود وغريهم من البسطة )  األرض َما ملَْ ُمنَّكن لُكمْ  مكناهم ِيف ( : قوله  الصفة األولى
  . يف األجسام والسعة يف األموال واالستظهار بأسباب الدنيا
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يريد الغيث واملطر ، فالسماء معناه املطر ههنا ، واملدرار الكثري الدر وأصله  ) ا السماء َعَلْيِهم ِمْدرَاراً َوأَْرَسْلنَ ( : قوله  والصفة الثانية
من قوهلم در اللنب إذا أقبل على احلالب منه شيء كثري فاملدرار يصلح أن يكون من نعت السحاب ، وجيوز أن يكون من نعت املطر 

  يقال سحاب مدرار إذا تتابع أمطاره.
  ة فيه.ومفعال جييء يف نعت يراد املبالغ

  متتابعاً مرة بعد أخرى ويستوي يف املدرار املذكر واملؤنث.)  ِمْدرَاراً ( قال مقاتل 
  واملراد منه كثرة البساتني.)  ى ِمن َحتِْتِهمْ َوَجَعْلَنا األار َجتْرِ ( قوله  والصفة الثالثة :

أهل مكة ، مث بّني تعاىل أم مع مزيد العز يف الدنيا  واعلم أن املقصود من هذه األوصاف أم وجدوا من منافع الدنيا أكثر مما وجده
ذه الوجوه ومع كثرة العدد والبسطة يف املال واجلسم جرى عليهم عند الكفر ما مسعتم وهذا املعىن يوجب االعتبار واالنتباه من نوم 

  الغفلة ورقدة اجلهالة. 
  هم بسبب ذنوم .أي : فأتلفناهم ودمرنا) فََأْهَلْكَناُهْم ِبُذنُوِبِهْم ( 
واإلهالك : اإلفناء ، وهو عقاب لألّمة داّل على غضب اهللا عليها ، ألّن فناء األمم ال يكون إّال مبا جترّه إىل قال ابن عاشور :  ♦

هاء بالفناء نفسها من سوء فعلها ، خبالف فناء األفراد فإْنه اية حمّتمة ولو استقام املرء طول حياته ، ألّن تركيب احليوان مقتض لالنت
  . عند عجز األعضاء الرئيسية عن إمداد البدن مبواد احلياة فال يكون عقاباً إالّ فيما حيّف به من أحوال اخلزي للهالك

  وما ذكره اهللا تعاىل هنا من أنه أهلك كثرياً من القرى أخرب به يف آيات كثرية . ♦
  ... ) .نُوٍح  وََكْم َأْهَلْكَنا ِمَن اْلُقُروِن ِمْن بـَْعدِ قال تعاىل (

ُهْم ِمْن َأَحٍد أَْو َتْسَمُع َهلُْم رِْكزاً وقال تعاىل (  َلُهْم ِمْن قَـْرٍن َهْل حتُِس ِمنـْ   ) . وََكْم أَْهَلْكَنا قـَبـْ
  ) . وََكْم أَْهَلْكَنا ِمَن اْلُقُروِن ِمن بـَْعِد نُوحٍ قال تعاىل (

  ) . عاىل ( وكم من قرية أهلكناها ...قال ت
بُوَها َعَذاباً َشِديداً (وقال تعاىل  َحنُْن ُمْهِلُكوَها قـَْبَل يـَْوِم اْلِقَياَمِة َأْو ُمَعذ َوِإْن ِمْن قَـْريٍَة ِإال . (  

  أخبر اهللا أن هالك القرى واألمم بسبب ذنوبهم وكفرهم .و 
  ا فََأَخَذُهُم اللُه ِبُذنُوِِْم َواللُه َشِديُد اْلِعَقابِ َكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن َوالِذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َكذبُوا ِبآيَاتِنَ كما قال تعاىل (

ْم َفَأَخَذُهْم َأْخَذًة رَابَِيةً وقال تعاىل ( ِفَـَعَصْوا َرُسوَل َر . (  
ُهْم َمْن َأَخَذْتهُ وقال تعاىل ( ُهْم َمْن أَْرَسْلَنا َعَلْيِه َحاِصبًا َوِمنـْ ُهْم َمْن  َفُكّالً َأَخْذنَا ِبَذنِْبِه َفِمنـْ ُهْم َمْن َخَسْفَنا ِبِه اْألَْرَض َوِمنـْ الصْيَحُة َوِمنـْ

  ) . َأْغَرقْـَنا َوَما َكاَن اللُه لَِيْظِلَمُهْم َوَلِكْن َكانُوا أَنـُْفَسُهْم َيْظِلُمونَ 
َها َرَغدًا ِمْن ُكل َمَكاٍن َفَكَفَرْت بِأَنـُْعِم اللِه َفَأَذاقـََها اللُه لَِباَس اْجلُوِع َوَضَرَب اللُه َمَثًال قـَْرَيًة َكاَنْت آِمَنًة ُمْطَمِئنًة يَْأتِيَها رِْزقُـ وقال تعاىل (

  ) . َواْخلَْوِف ِمبَا َكانُوا َيْصنـَُعونَ 
فََأْعَرُضوا .  ُكْم َواْشُكُروا َلُه بـَْلَدٌة طَيَبٌة َوَرب َغُفورٌ َلَقْد َكاَن ِلَسَبٍأ ِيف َمْسَكِنِهْم آيٌَة َجنَتاِن َعْن ميٍَِني َوِمشَاٍل ُكُلوا ِمْن رِْزِق رَب وقال تعاىل (

ْلَناُهْم ِجبَنتَـْيِهْم َجنتـَْنيِ َذَواَيتْ ُأُكٍل َمخٍْط َوأَْثٍل َوَشيْ  وا َوَهْل ُجنَازِي َذِلَك َجَزيـَْناُهْم ِمبَا َكَفرُ .  ٍء ِمْن ِسْدٍر َقِليلٍ فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم َسْيَل اْلَعرِِم َوَبد
  ) . ِإال اْلَكُفورَ 

  ) . َما ُكنا ُمْهِلِكي اْلُقَرى ِإال َوأَْهُلَها ظَاِلُمونَ وقال تعاىل ( و 
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  ثالثاً : أن اهللا ال يهلك القرى حتى يرسل إليهم الرسل .
  قال تعاىل ( وما كنا معذبني حىت نبعث رسوًال ) .

  هلا منذرون ) . وقال تعاىل ( وما أهلكنا من قرية إال
  وقال تعاىل ( وما ربك مهلك القرى حىت يبعث يف أمها رسوالً ) .

  رابعاً : أن اهللا يقص خبر األمم السابقة للعبرة واالتعاظ .
) أَفـََلْم َيِسريُوا ِيف اْألَْرِض 45َوَقْصٍر مِشيٍد ( َفَكأَين من قَـْريٍَة َأْهَلْكَناَها َوِهَي ظَاِلَمٌة َفِهَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَها َوبِْئٍر مَعطَلةٍ قال تعاىل (

  . ) اْلُقُلوُب الِيت ِيف الصُدورِ فـََتُكوَن َهلُْم قـُُلوٌب يـَْعِقُلوَن َِا َأْو آَذاٌن َيْسَمُعوَن َِا َفِإنـَها َال تـَْعَمى اْألَْبَصاُر َوَلِكن تَـْعَمى 
يٍص (وقال تعاىل ( وََكْم أَْهَلْكَنا قـَبْـ  ُِبوا ِيف الِْبَالِد َهْل ِمن حمُهم َبْطشاً فـَنَـق ) ِإن ِيف َذِلَك َلذِْكَرى ِلَمن َكاَن َلهُ 36َلُهم من قَـْرٍن ُهْم َأَشد ِمنـْ

  ) . قـَْلٌب َأْو أَْلَقى السْمَع َوُهَو َشِهيدٌ 
  وقال تعاىل ( فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ) .

  ) .َوَلَقْد أَْهَلْكَنا َما َحْوَلُكم مَن اْلُقَرى َوَصرفْـَنا اْآليَاِت َلَعلُهْم يـَْرِجُعوَن وقال تعاىل (
ُهْم قـُوةً وقال تعاىل ( ْرَض َوَعَمُروَها َأْكثـََر ِمما َوأَثَاُروا اْألَ  َأوَملَْ َيِسريُوا ِيف اْألَْرِض فـََينظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الِذيَن ِمن قَـْبِلِهْم َكانُوا َأَشد ِمنـْ

  ) . َعَمُروَها
  خامساً : أخبر تعالى أن أهل الترف والغنى هم من يكذب بالرسول من القرى .

َرُفوَها ِإنا َوَجْدنَا آبَاءنَا َعَلى قال تعاىل (   ) . مقتدونمٍة َوإِنا َعَلى آثَارِِهم أُ وََكَذِلَك َما أَْرَسْلَنا ِمن قـَْبِلَك ِيف قَـْرَيٍة من نِذيٍر ِإال َقاَل ُمتـْ
َرُفوَها ِإنا ِمبَا أُْرِسْلُتم بِِه َكاِفُرونَ وقال تعاىل (   ) . َوَما أَْرَسْلَنا ِيف قَـْريٍَة من نِذيٍر ِإال قَاَل ُمتـْ

  سادساً : أخبر تعالى لو أن أهل القرى آمنوا لكان خيراً لهم .
  ) .ْهَل اْلُقَرى آَمُنوْا َواتـَقواْ َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم بـَرََكاٍت مَن السَماِء َواَألْرِض َوَلْو َأن أَ قال تعاىل (

) أي : ذهب األولون كأمس الذاهب وجعلناهم أحاديث ، وخلقنا من بعدهم جيًال آخر ،  َوأَْنَشأْنَا ِمْن بـَْعِدِهْم قـَْرنًا آَخرِينَ ( 
م ، فما أنتم بأعز اه ، ومن عصى عذبناه ، فاحذروا أيها املخاطبون أن يصيبكم مثل ما أصالنختربهم ، فمن أطاع مكناه ووفقن

  ، فأنتم أوىل بالعذاب ومعاجلة العقوبة منهم ، لوال لطفه وإحسانه .كذبتموه أكرم على اهللا من رسوهلم، والرسول الذي  على اهللا منهم
  يهلك من يشاء ويوجد من يشاء . ويف هذا بيان لكمال قدرته سبحانه وقوة سلطانه وأنه ♦
  وهالكهم للعربة واالتعاظ . يقص خرب األمم السابقة فاهللا تعاىل ♦

اْألَْرِض فـََتُكوَن  أَفـََلْم َيِسريُوا ِيف  .ِشيٍد َفَكأَين من قَـْريٍَة َأْهَلْكَناَها َوِهَي ظَاِلَمٌة َفِهَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَها َوبِْئٍر مَعطَلٍة َوَقْصٍر م قال تعاىل (
  . ) الِيت ِيف الصُدورِ  َهلُْم قـُُلوٌب يـَْعِقُلوَن َِا أَْو آَذاٌن َيْسَمُعوَن َِا فَِإنـَها َال تَـْعَمى اْألَْبَصاُر َوَلِكن تَـْعَمى اْلُقُلوبُ 

  وقال تعاىل ( فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ) .
  ) .ْوَلُكم مَن اْلُقَرى َوَصرفْـَنا اْآليَاِت َلَعلُهْم يـَْرِجُعوَن َوَلَقْد أَْهَلْكَنا َما حَ وقال تعاىل (
ُهْم قـُوةً وقال تعاىل ( ِمما َوأَثَاُروا اْألَْرَض َوَعَمُروَها َأْكثـََر  َأوَملَْ َيِسريُوا ِيف اْألَْرِض فـََينظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الِذيَن ِمن قَـْبِلِهْم َكانُوا َأَشد ِمنـْ

  ) . َعَمُروَها
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  الفوائد :
ُقْل ِسريُوا ِيف اْألَْرِض ُمث اْنظُُروا َكْيَف َكاَن وجوب االعتبار واالتعاظ مبا جرى باألمم السابقة من اهلالك ملا كذبوا ، كما قال تعاىل ( - 1

ِبنيَ  ْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْجرِِمنيَ قُْل ِسريُوا ِيف اْألَْرِض فَاْنظُُروا كَ ) وقال تعاىل ( َعاِقَبُة اْلُمَكذ . (  
  تقرير املكذبني مبا يقرون به أنه أهلك من سبقهم . - 2
  أن يصيبهم ما أصاب األمم السابقة . εديد املكذبني لرسول  - 3
  االستدالل باألعلى على األدىن ، فإن اهللا أهلك من هم أقوى وأشد من هؤالء . - 4
  كذبني .بيان عظمة اهللا حيث أهلك امل - 5
  إثبات األسباب . - 6
  أن الذنوب من أسباب اهلالك ، وهذا يشمل اهلالك احلسي واملعنوي . - 7
َلَمُسوُه بِأَْيِديِهْم َلَقاَل الِذيَن َكَفُروْا ِإْن َهَذا ِإال ِسحْ  (   ) ) . 7 ٌر مِبيٌن (َوَلْو نـَزْلَنا َعَلْيَك ِكَتابًا ِفي ِقْرَطاٍس فـَ
  ] . 7[ األنعام :  

 ----------  
  . ρاب للنيب ) واخلطَوَلْو نـَزْلَنا َعَلْيَك ( دهم ومكابرم للحق يقول تعاىل خمرباً عن كفر املشركني وعنا) َوَلْو نـَزْلَنا َعَلْيَك ( 
  أي : كتاباً مكتوباً على ورق كما اقرتحوا .) ِكَتابًا ِفي ِقْرطَاٍس ( 
َلَمُسوُه بَِأْيِديِهمْ (    عاينوه ورأوا نزوله ، وباشروا ذلك . أي :)  فـَ
فهو توكيد لنزوله ، وقيل : إمنا علقه باللمس باليد إبعاداً له عن السحر ) فلمسوه بأيديهم  (فأما قوله تعاىل قال ابن الجوزي :  ♦

  ، ألن السحر يـَُتَخيُل يف املرئيات ، دون امللموسات ، ومعىن اآلية : إم يدفعون الصحيح. 
فعاينوا ذلك ومسوه باليد كما اقرتحوا وبالغوا يف َمْيزه وتقليبه جّساً بأيديهم ، لريتفع كل : أي   ) فـََلَمُسوُه بِأَْيِديِهمْ ( طبيقال القر  ♦

  . ارتياب ويزول عنهم كل إشكال ، لعاندوا فيه وتابعوا كفرهم
  م إدراك احلاستني : حاسة البصر ، وحاسة اللمس .حىت جيتمع هل ) فـََلَمُسوُه بَِأْيِديِهمْ قال بعض العلماء : قوله تعاىل (  ♦
: واللمس وضع اليد على الشيء ملعرفة وجوده ، أو ملعرفة وصف ظاهره من لني أو خشونة ، ومن برودة أو  قال ابن عاشور ♦

  حرارة ، أو حنو ذلك.
وعناداً، ما هذا إال سحر واضح،  عند رؤية تلك اآلية الباهرة تعنتاً  : لقال الكافرونأي)  َلَقاَل الِذيَن َكَفُروا ِإْن َهَذا ِإال ِسْحٌر ُمِبينٌ ( 

  ) . طاً يـَُقولُوا َسَحاٌب َمرُْكومٌ ـــــَوِإْن يـََرْوا ِكْسفاً ِمَن السَماِء َساقِ كما أخرب اهللا عنهم يف قوله (
، َأْي َصِحيَفٍة ، ِإَجابًَة ِلَما اقْـتَـَرُحوُه ،  َتابًا َمْكُتوبًا ِيف ِقْرطَاسٍ نـَزَل اللُه َعَلْيِهْم كِ  : َأن اْلُكفاَر َلوْ  َهِذِه اْآليَِة اْلَكرِميَةِ ذََكَر ِيف قال الشنقيطي : 

َنا ِكَتابً  نَـزَل ، َوَلَمَسْتُه أَْيِديِهْم ، َلَعاَنُدوا ، ، فـََعايـَُنوا َذِلَك اْلِكَتاَب اْلمُ  )ا نـَْقَرُؤُه َكَما قَاَل تـََعاَىل َعنـُْهْم : َوَلْن نـُْؤِمَن ِلرُِقيَك َحىت تـُنـَزَل َعَليـْ
ُهَو َشْأُن اْلُكفاِر بـَيـَنُه تَـَعاَىل ِيف آيَاٍت َكِثريٍَة َكَقْولِِه  َوادَعْوا َأن َذِلَك ِمْن َأْجِل أَنُه َسَحَرُهْم ، َوَهَذا اْلِعَناُد َواللَجاُج اْلَعِظيُم َواْلُمَكاِبَرُة الِذي

َا ُسكَرْت أَْبَصارُنَا َبْل حنَْ وَ (  وا ِفيِه يـَْعُرُجوَن َلَقالُوا ِإمنَماِء َفَظلُن قـَْوٌم َمْسُحوُروَن َلْو فـََتْحَنا َعَلْيِهْم بَابًا ِمَن الس. (  
  ) .َوِإْن يـََرْوا ِكْسًفا ِمَن السَماِء َساِقطًا يـَُقوُلوا َسَحاٌب َمرُْكوٌم ( َوقَـْوِلِه 
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  ) .َكانُوا لِيُـْؤِمُنوا ِإال َأْن َيَشاَء اللُه   َوَلْو أَنـَنا نـَزْلَنا إَِلْيِهُم اْلَمَالِئَكَة وََكلَمُهُم اْلَمْوَتى َوَحَشْرنَا َعَلْيِهْم ُكل َشْيٍء قـُُبًال َما (ِه َوقَـْولِ 
  ) .اَءتْـُهْم ُكل آيٍَة ْؤِمُنوَن َوَلْو جَ ِإن الِذيَن َحقْت َعَلْيِهْم َكِلَمُة َربَك َال يُـ  (َوقَـْوِلِه 

  ) .َوَما تـُْغِين اْآليَاُت َوالنُذُر َعْن قَـْوٍم َال يـُْؤِمُنوَن  (َوقـَْوِلِه  
: َعْوَن َوقـَْوِمِه ِيف قـَْوِلهِ اْلِعَناِد َواللَجاِج َعْن ِفرْ  ، َوذََكَر تـََعاَىل َحنَْو َهَذا َغْريِ َذِلَك ِمَن اْآليَاتِ ِإَىل  )َوِإْن يـََرْوا ُكل آيٍَة َال يـُْؤِمُنوا َِا ( َوقَـْوِلِه 

  ) .َوقَاُلوا َمْهَما تَْأتَِنا ِبِه ِمْن آيٍَة لَِتْسَحَرنَا َِا َفَما َحنُْن َلَك ِمبُْؤِمِنَني 
يف مقام اإلضمار لقصد  إظهاراً أن يقول : لقالوا ، كما قال ( فلمسوه )  دون: وجاء قوله ( الذين كفروا )  قال ابن عاشور ♦

  تسجيل أّن دافعهم إىل هذا التعّنت هو الكفر ، ألّن املوصول يؤذن بالتعليل.
اءهم : ملا أخرب عنهم عز وجل بأم كذبوا بكل ما جاءهم من آية تبع ذلك إخبار فيه مبالغة مضمنه أنه لو ج وقال ابن عطية ♦

  أشنع مما جاء لكذبوا أيضاً .
ِإن الِذيَن َحقْت َعَلْيِهْم َكِلَمُت َربَك ال ن ولو جاءم أوضح اآليات وأظهر الدالئل ، كما قال تعاىل (والغرض أم ال يؤمنو  ♦

َوَلَقْد ) وقال تعاىل ( يـُْؤِمُنونَ  َوَما تـُْغِين اْآلياُت َوالنُذُر َعْن قـَْوٍم الوقال تعاىل ( ) . َوَلْو َجاَءتْـُهْم ُكل آيٍَة َحىت يـََرُوا اْلَعَذاَب اْألَلِيمَ  يـُْؤِمُنونَ 
َباِء َما ِفيِه ُمْزَدَجرٌ  اِع ِإَىل َشْيٍء ُنُكرٍ .  ِحْكَمٌة بَاِلَغٌة َفَما تـُْغِن النُذرُ .  َجاَءُهْم ِمَن اْألَنـْ َعنـُْهْم يـَْوَم َيْدُع الد َوِإْن يـََرْوا  ) وقال تعاىل ( فـَتـََول

َوقَاُلوا َمْهَما تَأْتَِنا ِبِه ِمْن آيٍَة لَِتْسَحَرنَا َِا َفَما وذكر تعاىل حنو هذا العناد واللجاج عن فرعون وقومه يف قوله ()  ُكل آيٍَة ال يـُْؤِمُنوا َِا
  ) . َحنُْن َلَك ِمبُْؤِمِننيَ 

ملك ال يرونه وال  بواسطة ε: وإذا كان هذا حاهلم يف املرئي احملسوس ، فكيف فيما هو جمرد وحي إىل رسول اهللا  قال الشوكاني ♦
  حيسونه ؟

  ويف هذا علم اهللا مبا سيكون لو كان ، ألنه علم ماذا سيكون قول هؤالء لو نزل عليهم كتاب يف قرطاس . ♦
  الفوائد :

اَل الِذيَن َكَفُروا ِإْن َهَذا ِإال ِسْحٌر َوَلْو نـَزْلَنا َعَلْيَك ِكَتاباً ِيف ِقْرطَاٍس فـََلَمُسوُه بِأَْيِديِهْم َلقَ لقوله تعاىل ( εبيان عناد املكذبني للرسول  - 1
  ) . ُمِبنيٌ 

  علم اهللا تبارك وتعاىل مبا سيكون لو كان ، ألنه علم ماذا سيكون قول هؤالء لو نزل عليهم كتاب يف قرطاس . - 2
  تأكيد املعلوم باحملسوس . - 3
) َوَلْو َجَعْلَناُه َمَلًكا لَجَعْلَناُه رَُجًال َوَلَلَبْسَنا َعَلْيِهم ما 8َلًكا لُقِضَي األْمُر ثُم َال يُنَظُروَن (َوقَالُوْا َلْوال أُنِزَل َعَلْيِه َمَلٌك َوَلْو َأنَزْلَنا مَ (  

  ) . )9يـَْلِبُسوَن (
  ] . 9 – 8[ األنعام : 

 ----------  
  . εاملكذبون للنيب ) قَاُلوا ( و 
َلْوال أُْنزَِل ِإَلْيِه َمَلٌك فـََيُكوَن   نزل عليه ملك نراه ويكلمنا أنه نيب حىت نؤمن به ونتبعه ؟ كما قالوا (أي : هال) َلْوال أُْنِزَل َعَلْيِه َمَلٌك ( 

  ) . َمَعُه َنِذيراً 
  . كما اقرتحوا وطلبوا)  َوَلْو َأنـَْزْلَنا َمَلكاً ( 
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  فيه أقوال :) َلُقِضَي اْألَْمُر  (
يؤمنوا عند رؤيته ونزوله ، ألن مثل هذه اآلية البينة ، وهي نزول امللك على تلك الصفة إذا مل نتهى األمر الكهم إذ مل ا الأي قيل : 

  يقع اإلميان بعدها فقد استحقوا اإلهالك واملعاجلة بالعقوبة .
  ورجح هذا القول : الطربي ، والبغوي ، وابن القيم ، وابن كثري ، والشوكاين ، والقامسي ، والسعدي ، والشنقيطي .

ؤيد هذا القول : أن املالئكة ال تنزل إال بوحي أو بعذاب ، ويدل على ذلك قوله تعاىل ( ما ننزل املالئكة إال باحلق وما كانوا إذاً وي
  منظرين ) .واحلق هاهنا العذاب .

  ويؤيده كذلك قوله تعاىل ( يوم يرون املالئكة ال بشرى يومئذ للمجرمني ) .
، يف صورته ، وهي آية ال شيء أبني منها وأيقن ، مث مل يؤمنوا  εك لو أنزل على رسول اهللا واملعىن : أن املل قال القاسمي : ♦

فإن سنة اهللا قد جرت يف الكفار أم مىت اقرتحوا آية . مث مل يؤمنوا ، استؤصلوا بالعذاب ، كما قال  حلاق م العذاب ، وفرغ األمر ،
  َرى يـَْوَمِئٍذ لِْلُمْجرِِمَني ) .يـَْوَم يـََرْوَن اْلَمالِئَكَة ال ُبشْ  ذاً ُمْنَظرِيَن ) وقوله تعاىل (ق َوَما َكانُوا إِ ـاحلَْ َما نـُنـَزُل اْلَمالِئَكَة ِإال بِ   (تعاىل

: أن املراد موم ، واملعىن : إن اهللا سبحانه لو أنزل ملكًا مشاهدًا مل تطق قواهم البشرية أن يبقوا بعد مشاهدته أحياء ، من وقيل 
  ول رؤيته ، إذ ال يطيقون رؤيته .ه

  ورجح هذا القول ابن عطية ، واآللوسي .
ولو ( أي ملاتوا من هول رؤية امللك يف صورته ، ويؤيد هذا التأويل ما بعده من قوله ) لقضي األمر ( وقالت فرقة قال ابن عطية : 

  . يكونوا يطيقون رؤية امللك يف صورته فإن أهل التأويل جممعون أن ذلك ألم مل) جعلناه ملكاً جلعلناه رجالً 
  أي : قامت القيامة، قال ابن عطية وهو ضعيف . )َلُقِضَي اْألَْمُر (  وقيل :

  جرت عادة اهللا عز وجل بأن من طلب آية معينة ، مث أعطوا هذه اآلية ، ومل يؤمنوا أهلكهم اهللا بالعقاب والعذاب . ♦
  ية فانشق القمر نصفني كما طلبوا ؟فإن قيل : ملاذا مل لك قريش ملا طلبوا آ

  اجلواب : ألم مل يطلبوا آية معينة ، بل قالوا : يا حممد ! أرنا آية ، فأراهم انشقاق القمر .
  أي : مث ال ُميهلون ، بل يعاجلون بالعقوبة .)  ثُم ال يـُْنَظُرونَ ( 
  كاً ، أو جعلنا الرسول إىل البشر ملكاً .أي : لو جعلنا الرسول إىل النيب مل) َوَلْو َجَعْلَناُه َمَلكاً  (

من شدة النور ) أي : جلعلنا ذلك امللك رجًال ، ألم ال يستطيعون أن يروا امللك على صورته اليت خلقه اهللا عليها  َلَجَعْلَناُه َرُجالً ( 
مشاهدته ، فال تتم املصلحة من ، وحصل معهم من اخلوف ما مينعهم من كالمه و  ، ومل يأنسوا به ونفروا منه ، ولدخلهم الرعب

  .اإلرسال 
  واحلكمة فيه أمور :) جلَََعْلَناُه َرُجالً قال الرازي ( ♦
  أن اجلنس إىل اجلنس أميل.أحدها :  

  .: أن البشر ال يطيق رؤية امللك وثانيها 
  ي .املعاص على اإلقداميعذروم يف ن طاعات املالئكة قوية فيستحقرون طاعة البشر ، ورمبا ال أوثالثها : 
  : أن النبّوة فضل من اهللا فيختص ا من يشاء من عباده ، سواء كان ملكاً أو بشراً.ورابعها 
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يف غالب  εلصريناه يف صورة رجل ، كما كان جربيل ينزل على رسول اهللا : أي  ومعىن ( جلعلناه رجًال ) قال أبو حيان : ♦
ورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ال يرى عليه أثر السفر وال األحوال يف صورة دحية ، وتارة ظهر له وللصحابة يف ص

، وكما تصّور جربيل ملرمي بشرًا سويًا واملالئكة أضياف وأحيانًا يتمثل يل امللك رجًال )  د من الصحابة ، ويف احلديث (يعرفه أح
كان يكون بصورة رجل ، ألن الناس ال طاقة هلم على رؤية إبراهيم وأضياف لوط ومتسّور واحملراب ، فإم ظهروا بصورة البشر وإمنا  

  . امللك يف صورته
واالتقاء له ما  لو جعل اهللا الرسول إىل البشر ملكًا لفروا من مقاربته وما أنسوا به ، ولداخلهم من الرعب وقال القرطبي : ♦

ملالئكة إىل مثل صورم لقالوا : لست ملكًا وإمنا ولو نقله عن صورة ا، ومينعهم عن سؤاله ، فال تعم املصلحة  من كالمه ، يكفهم
  أنت بشر فال نؤمن بك وعادوا إىل مثل حاهلم .

: ألوقعناهم يف اللبس واإلشكال واخللط ، كما يفعلون ذلك مع أتباعهم من الضعفاء ، وكما أي )  َولََلَبْسَنا َعَلْيِهْم َما يـَْلِبُسونَ ( 
  ط األمر عليهم أملٌك هو أم بشر ؟يسعون إىل التلبيس عليك ، وهنا خيتل

: أي : خللطنا عليهم ما خيلطون على أنفسهم ، ألم إذا رأوه يف صورة إنسان ، قالوا : هذا إنسان وليس مبَلك  قال الشوكاني ♦
  ، فإن استدّل هلم بأنه ملك كذبوه .

  الفوائد :
  أن هؤالء املكذبني يؤمنون بوجود املالئكة .- 1
  رسلني .تعنت املكذبني للم - 2
  أم يعلمون أن املالئكة يف السماء . - 3
  حكمة اهللا تعاىل يف إرسال الرسل من البشر .     - 2
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